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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.09.2021 r.

Rozeznanie rynku nr 4/2021/PES

dotyczy realizacji projektu pn.: „Klub Seniora Nadzieja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

skierowane w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej

1. Zamawiający:

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
NIP: : 6631642389 
REGON: 291098921 

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy:

1.1. usługi  transportowej na 5 wyjazdów, w tym 1 w 2021 roku, 4 w 2022 roku; każdy
wyjazd w promieniu do 50  km w jedną stronę.

Jedna Usługa transportowa realizowana będzie dla 1 grupy ok. 45 osobowej (w tym
40 uczestników/-czek projektu).

Szczegółowe terminy wyjazdów do uzgodnienia z Zamawiającym nie później niż na 4 dni
przed planowanym wyjazdem.
W cenie  usługi  transportowej  należy  uwzględnić  postój  autokaru/busa  na ok.  4-5  godz.
podczas pobytu uczestniczek i uczestników w kinie/teatrze.

1.2. usługi transportowej na 12 wyjazdów w 2022 roku; każdy wyjazd w promieniu do 116
km w jedną stronę.

Jedna Usługa transportowa realizowana będzie dla 1 grupy ok. 45 osobowej (w tym
40 uczestników/-czek projektu).

Szczegółowe terminy wyjazdów do uzgodnienia z Zamawiającym nie później niż na  4 dni
przed planowanym wyjazdem.
W cenie  usługi  transportowej  należy  uwzględnić  postój  autokaru/busa  na ok.  3-4  godz.
podczas pobytu uczestniczek i uczestników na basenie.

2. Inne istotne warunki zamówienia: 
2.1 Transport uczestników/-czek projektu odbywać się może wyłącznie środkami transportu

spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu
drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i
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innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007, numer 125, poz. 874 z późn. zm.)

2.2 Wykonawca ubezpiecza środek transportu i pasażerów od wszelkich szkód mogących
powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 

2.3 Wykonawca  zapewnia  uczestnikom bezpieczny  przewóz  tzn.  odpowiednie  warunki
bezpieczeństwa i higieny. 

2.4 W  przypadku  awarii  pojazdu  przewożącego  uczestników lub  innej  nieprzewidzianej
sytuacji  uniemożliwiającej  wykonanie  przewozu,  Wykonawca  ma  obowiązek
bezzwłocznie zapewnić na własny koszt transport zastępczy. 

2.5 W  trakcie  przewozu,  uczestnicy i  opiekunowie  muszą  mieć  zapewnione  miejsca
siedzące. 

3. Wymogi stawiane Wykonawcy:
Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  musi  posiadać  niezbędną  wiedzę  i
doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności musi:
3.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.);
3.2.  dysponować  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonywania zamówienia.

4. Kryteria wyboru oferty: 
a. cena brutto oferty – 100%.
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.:

             Cmin 
P1=  ----------------- x 100%
                   Co
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto
Co - cena badanej oferty

5. Sposób przygotowania oferty: wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania rynku.

5.1 Wykonawca  zobowiązany jest  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi  w
niniejszym rozeznaniu rynku i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie.

5.2 Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca
przedstawi  w  ofercie  cenę  całkowitą  netto  i  brutto  obejmującą  całość  przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać
wszystkie  koszty  związane  z realizacją  zadania,  w  tym  podatek  VAT  w  ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma
być wyrażona w PLN.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty można składać do dn.   30 września 2021 r.  godz. 10.00 (liczy się data wpływu
oferty do Zamawiającego) w następujący sposób:
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a. drogą  elektroniczną  (skan  wymaganych  dokumentów)  na  adres  e-mail:
garbalaw@interia.pl
albo 

b. drogą pocztową/osobiście na adres: 
Bractwo  Matki  Bożej  Miłosierdzia,  ul.  Wileńska  34,  26-110  Skarżysko-
Kamienna 

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

7.1. Osobą odpowiedzialną za realizację Rozeznania rynku jest: Wanda Garbala, adres e-
mail: garbalaw@interia.pl
7.2.  Pytania  dotyczące  niniejszego  Rozeznania  Wykonawcy  zobowiązani  są  kierować
wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: garbalaw@interia.pl.
7.3.  Wszelkiego  rodzaju  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  informacje,  pytania  itp.
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.

8. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a).  odwołania  niniejszego  rozeznania  rynku,  unieważnienia  go  w  całości  lub  w  części  
      w każdym czasie,
b).  zamknięcia rozeznania rynku bez dokonania wyboru oferty,
c).  zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym rozeznaniu,
d).  żądania  szczegółowych informacji  i  wyjaśnień od  wykonawców dotyczących  złożonej
oferty,
e).  wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania,
f).  Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  posiadać  niezbędną  wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
 być  Podmiotem  Ekonomii  Społecznej.  Zamawiający  dokona  weryfikacji  statusu
Wykonawcy na podstawie załączonych do Formularza oferty aktualnych na dzień złożenia
oferty dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy (np.
statut/CEIDG/KRS/inne) / oświadczenie Wykonawcy;
 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.);
 dysponować  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonywania zamówienia.
 

W przypadku gdy ofertę złoży jedynie podmiot nie będący Podmiotem Ekonomii Społecznej,
a  zaproponowana cena nie  przekroczy  kwoty,  jaką  dysponuje  Zamawiający  w budżecie
projektu, Zamawiający musi uzyskać zgodę Instytucji  Zarządzającej na zawarcie umowy  
z tym Wykonawcą.  
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 4/2021/PES

………………………………………..
Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                     ..............................

                      data
OFERTA

                    

Odpowiadając na Rozeznanie Rynku nr 4/2021/PES na świadczenie usługi transportowej dla
uczestników/-czek projektu „Klub Seniora Nadzieja” zgodnie z wymaganiami określonymi w
przedmiocie zamówienia 

oferuję/my cenę za 1 km w wysokości: ……………………….. zł brutto, 
w tym VAT* …………………….% 
w kwocie: ………………….….. zł

1. Przyjmuję/my do realizacji  warunki  przedstawione przez Zamawiającego w rozeznaniu
rynku nr 4/2021/PES.

2. Oświadczam/y, iż:
a. zapoznałem/-am/liśmy  się  z  treścią  rozeznania  rynku  nr  4/2021/PES,  warunkami

zamówienia i akceptuję/emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia rozeznania rynku
dla niniejszego zamówienia;

b. zobowiązuję/my  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  i  w  sposób
podany w rozeznaniu rynku nr 4/2021/PES;

3. Oświadczam/y że:
a. posiadam/y uprawnienia do świadczenia usług w zakresie transportu osób;
b. posiadam/y  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję/my   potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajduję/my  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia.
4. Oświadczam/y, iż*: 

□ jestem podmiotem ekonomii społecznej,
□ nie jestem podmiotem ekonomii społecznej 

Podmiot ekonomii społecznej:
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b)  jednostka  reintegracyjna,  realizująca  usługi  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
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            i) CIS i KIS;
         ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1172); 
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.
688);
d)  spółdzielnia,  której  celem  jest  zatrudnienie  tj.  spółdzielnia  pracy  lub  spółdzielnia
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
f)  zakład  pracy  chronionej,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na potwierdzenie dołączam/y dokument potwierdzający status podmiotu ekonomii
społecznej Wykonawcy: (podać jaki?) …………………………………………..

………………………………………………………….
data i podpis Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić
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